NIEUWSBRIEF oktober 2022

15e jaargang nr. 2

VERENIGING NCM:
Vaste bijeenkomst plaats:
Adres:

Restaurant Mesón Mariano
Av. Saladillo 5 (Urbanisatie Camposol A)
30870 Mazarrón
Website:
www.clubncm.es.
Facebook:
N.C.M.Costa Calida
Email Bestuur:
info@clubncm.es
Reacties aan het bestuur dienen in beginsel via bovenstaand mailadres bij de NCM binnen te
komen.
BESTUURSLEDEN:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Aspirant bestuurslid

Kees Rokven
info@clubncm.es
Herman Cornelissen
secretaris@clubncm.es
Leo van Brandwijk
penningmeester@clubncm.es
Jan Duijts
Hedwigh Verbruggen-Letty
Frans Gerrand
Bert van den Donk

WEBSITEBEHEER:
FACEBOOKBEHEER:
REDACTIE NIEUWSBRIEF:
ACQUISITIE:

Hedwigh Verbruggen-Letty
webmaster@clubncm.es
Jan Swinnen en Kees Rokven
Loes Hooghiemstra
info@clubncm.es
Vacature

DE CONTRIBUTIE:
– bedraagt € 10,00 per persoon per verenigingsjaar. Betalen na 1 sept. en voor 1 oktober.
– loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
– kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie.
De contributie opbrengsten komen voor een groot deel weer terug bij de leden in de vorm van
ondersteuning voor activiteiten en feestelijke bijeenkomsten.
Betaalwijze:
– contant tijdens de inloopochtend of na de ALV aan de penningmeester
– of (onze voorkeur)door storting op de bankrekening van de NCM:
IBAN:
ES65 2100 6032 8502 0008 1868 BIC: CAIXE SB
t.a.v. NCM Mazarrón met een zo kort mogelijke vermelding:
Contributie 2023 VOORNAMEN en één ACHTERNAAM is voldoende!
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter
Kees Rokven

Secretaris
Herman
Cornelissen

Penningmeester Alg.Bestuurslid
Leo van Brandwijk Jan Duijts

Alg.bestuurslid Alg. bestuurslid Asp. bestuurslid
Hedwigh
Frans Gerrand Bert van der Donk
Verbruggen-Letty

Beste leden,
De overwinteraars onder ons arriveren de komende week weer voor een verblijf van een
paar maanden. Hierdoor zullen alle activiteiten weer druk bezocht worden, ook de
inloopochtenden en vrijdag borrel.
De koren, onder leiding van Freddie Seinen en Emmy Duits, gaan ook weer beginnen in
oktober en niet te vergeten het Openingsfeest. Allemaal leuke vooruitzichten. De
afgelopen maand hebben diverse leden kunnen genieten van de strand barbecue op het
strand van Playa Perceles. Het was weer een fantastische dag. Dit waren tot zover de
leuke dingen. Ook heb ik minder leuke berichten voor u. Het bestuur van onze club is op
zoek naar versterking. Bij de komende ALV nemen namelijk de volgende bestuursleden
afscheid van ons:
-Herman Cornelissen (secretaris)
-Leo van Brandwijk (penningmeester) hiervoor heeft zich al een lid aangemeld (Bert
van der DONK)👍
-Jan Duijts (algemeen bestuurslid).
Dus zoals u kunt zien hebben we enthousiaste nieuwe bestuursleden nodig om de
vereniging ook in de toekomst goed draaiend te houden. We hebben o.a. dringend een
secretaris nodig in het bestuur en leden voor de activiteitencommissie die ons kunnen
ondersteunen. We hebben meer dan 350 leden. Bent u degene die interesse heeft en
beschikbaar is? Dan kunt u zich aanmelden voor genoemde functies door een mailtje te
sturen naar info@clubncm.es
Ik hoop u allemaal te kunnen verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering op 13
oktober a.s.!
Kees Rokven
Voorzitter

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:
Willem Luijendijk
Marry Vollebregt
Jan en Els Borsboom
Raymond en Mieke Corbeau

Helpt u mee om onze ledenlijst actueel te houden?
Geef daarom uw gewijzigde gegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
door aan Herman onze secretaris via secretaris@clubncm.es .

KOMENDE ACTIVITEITEN oktober 2022
Voor alle activiteiten geldt alles onder voorbehoud! en dat altijd/overal aan de
geldende corona voorwaarden/regels voldaan moet worden als deze er zijn.

Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

03-10-22
05-10-22
05-10-22
05-10-22
06-10-22
06-10-22
07-10-22
10-10-22
10-10-22
12-10-22
12-10-22
12-10-22
13-10-22
13-10-22
13-10-22
14-10-22
17-10-22
19-10-22
19-10-22
19-10-22
20-10-22
20-10-22

Shantykoor start! El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Evergreenkoor start! bij mesón Mariano
Wandelen met Ger
NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón
Shantykoor El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Algemene Leden Vergadering
NCM Golfinstuif Camposol golf
Evergreenkoor bij Mariano Camposol A
Wandelen met Ger
Shantykoor El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Evergreenkoor bij Mariano Camposol A

aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 13.30u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 11.00u

aanvang ? u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
aanvang 17.00u

Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

21-10-22
21-10-22
24-10-22
24-10-22
26-10-22
26-10-22
26-10-22
27-10-22
27-10-22
28-10-22
28-10-22

Wandelen met Ger
NCM Openingsfeest
NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón
Shantykoor El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCMJeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Evergreenkoor bij Mariano Camposol A
Wandelen met Ger
NCM Borrelavond

volgens schema
aanvang 18.30u

aanvang 13.30u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 16.00u

(bar/restaurant M ariano Camposol A)

Maandag

31-10-22

Shantykoor El Pilón Mazarrón

aanvang 17.00u

Contactpersonen:
Evergreen koor:

Emmy Duijts

janduijts@hotmail.com 0034-608 996991

Golfinstuif

Kees Rokven
John van Kooten

ceesrokven@hotmail.com
jjvkooten@gmail.com

Jeu de boules:

Jan van der Lans, janvanderlans01@gmail.com

Klaverjassen:

Kees Rokven

ceesrokven@hotmail.com

Shantykoor:

Freddy Seinen

fgseinen@hotmail.com

Tennis

Gertie Rakels

Wandelen:

Ger Theuns

0031-620136797
0031 640288896

gertheuns@live.nl

0031 620750228

Wandelen met Ger Oktober 2022
Beste Wandelaars i.v.m. weers- en of andere omstandigheden is het
mogelijk dat een wandeling niet door kan gaan. Daarom raadpleeg
altijd voor vertrek de wandelen met Ger Whatsapp.
Woensdag 5 oktober 2022 Ramirez
7.5 km en 260 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur Casa Ramirez Av. Del Portus Galifa
Nazit; Restaurant Venta la Muela
Vrijdag 7 oktober 2022 Los Molejones-Llanura
Afstand 10 km Totale hoogtemeters 204 meter
Verzamelpunt 10.00 uur. Bar Restaurant Mandola Ctra Aledo a Bullas Km 11
Nazit Restaurant Mandola
Wownsdag 12 oktober 2022 Pedro Lopez kort
8,6 km en 248 hoogtemeters
Verzamelpunt 09.30 uur Bar Restaurant Mandola Ctra Aledo a Bullas Km 11
Nazit Restaurant Mandola
Vrijdag 14 oktober 2022 Sendro de Aqua Perin part 1
9.3 km 243 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.00 uur Perín Sociaal Centrum Plaza de la Marina, s/n 30396 Perín
Nazit Sociaal Perin
Woensdag 19 oktober 2021 Bijenroute
7,1 km en 248 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur t/o camping Los Madrilles
Nazit in overleg
Vrijdag 21 oktober 2022 Monte de Laz Cenizas (Calblanque),Calzada
Romana,Bateria de Cenizas-Faro de Portman-Punta
8.6 km en 311 hoogtemeters
Verzamelpunt; 09.00 uur Camping Las Torres
Nazit: Ter plaatse bekijken (Los Belones)

Woensdag 26 oktober 2022 Librilla Barranco del infeirno
9 km en 184 hoogtemeters
Verzamelpunt Bar David Librilla
Nazit Bar David
Vrijdag 28 oktober 2022 Gebas incl.Mirador
11 km en 300 hoogtemeters
Verzamelpunt 09.30 uur Restaurant Jarra d’ Oro Ctra RM515 Alhama de
Murcia
Nazit Jarra d’ Oro
Gezien de soms lange afstanden en de vele hoogtemeters is een goede fysieke conditie
vereist.
Neem steeds voldoende eten en drinken mee, bij lange tochten wordt er gepicknickt
onderweg!
Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo en er wordt regelmatig gestopt voor een foto
of om te genieten van de natuur.

Iedereen wandelt mee op eigen risico. & Advies: Zorg dat U verzekerd bent tegen
ongevallen via uw reisverzekering.
INFO: Ger Theuns & Telefoon: 0031 620750228 of 0034 641578157

Beste leden,
Het nieuwe verenigingsjaar is begonnen en zoals gebruikelijk gaan we dit vieren
middels het

N.C.M. OPENINGSFEEST
We gaan dit op 21 oktober vieren in Restaurant “ AMAPOLA “ in Bolnuevo
(C. Velero, 161, 30877 Bolnuevo)

Aanwezig omstreeks: 18:30 uur

Het belooft een geweldige avond te worden met een heerlijk diner. Het menu kunt u
lezen in de bijlage bij deze aankondiging. !!!!!!

Geef uw persoonlijke menu vóór 15 oktober door middels een email te sturen naar info@clubncm.es

Als u zich aanmeldt ook vermelden wat u als voor- hoofd en nagerecht
wenst of eventuele andere wensen zoals vegetarisch, glutenvrij. Wij zullen dan kijken
of we uw menu aan kunnen passen.
De kosten bedragen:
€ 25,= per persoon (voor leden)
€ 30,= per persoon (voor niet leden)
Kosten overmaken op onze bankrekening: IBAN: ES65 2100 6032 8502 0008 1868 /
BIC: CAIXESBB t.n.v. NCM Mazarrón. Betaling kan in principe gewoon met uw
Nederlandse bankrekening. Bij de overboeking graag het volgende vermelden in de
omschrijving: “Openingsfeest”, uw naam en – indien van toepassing – die van uw
partner´.
Er wordt tijdens deze avond een tafelindeling gemaakt ivm de keuken en de
bediening. Wilt u met een groepje(Max 10) mensen aan 1 tafel zitten geef dit dan ook
door.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door “ MELODEE “. Een fantastisch duo die
u snel de dansvloer doen opgaan.

Amapola Restaurant –Dutch Party21 .October 2022
st

Appetizers with a Glass of Cava

Individual Starter

Amapola Cocktail SaladorCream or
Vegetable Soupwith Croutons or
Green Fresh Asparagus with Bacon & Blue Cheese Sauce
Main Course:

Chicken Breast with Peppered Sauce or
Pork Tenderloin with White Truffle Sauce or
Sea Bass with Red Prawn Sauce
Dessert:

Chocolate Brownie with Vanilla Ice Cream or
Cheesecake
or
Ice Cream

****Bread & Butter or Alioli*****Menu includes one Drinkper Person

VERSLAGEN en/of FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
Kort verslag van de N.C.M. “STRAND BARBECUE”
De weersvoorspellingen waren in ons voordeel deze dag. Een lekker zonnetje, strand,
zee en de barbecue. De organisatie zette snel de tent, tafels, barbecues, enz. enz.
klaar. Omstreeks 11:30 uur was iedereen aanwezig (36 leden).

Bij aankomst werd iedereen getrakteerd
op een fris glaasje Sangria. Na een kort
welkoms woordje ging de vlam in de
barbecue en al snel lag het vlees lekker
te bakken boven het vuur.
De aanwezigen vermaakte zich met een
praatje, of zochten verkoeling in de zee
en sommige lagen gewoon heerlijk te
relaxen met een zomers muziekje,
verzorgt door onze huis DJ,op de
achtergrond.
Toen het vlees een beetje gebakken was,
werden de overheerlijke salades, sausjes
enm stokbrood op tafel gezet waarna er
al snel een rij stond om een lekker
bordje klaar te maken.

Na het eten werd er nog gezellig na gepraat onder het genot van een drankje.
Het was bijzonder leuk dat we nu ook met leden kennis konden maken welke we nog
nooit hadden ontmoet. Dit was ook wederzijds werd verteld.
Volgens de aanwezigen was het een bijzonder geslaagde dag !

Natuurcolumn
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie!
Tijdens elke wandeling verwonder ik me over de pracht en de
diversiteit van de Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars,
blauw, wit, rood of groen. Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is
onder de Spaanse zon. En het hele jaar rond. Prachtige vlinders
fladderen van bloem tot bloem en bontgekleurde vogels vliegen in de
helderblauwe lucht.
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over
de mediterrane natuur in de literatuur. In elke column zet ik een plant
of dier in het zonnetje. Geniet met me mee.

Mollusken, Mariene weekdieren Vervolg

In mijn vorige column (Nieuwsbrief september) schreef ik over twee Mollusken. De
mariene zoetwaterdieren die ik vond op het strand van Mar Menor. Omdat er nog meer
interessants over te vertellen is wijd ik deze column aan een vervolg hierop.

Ik schreef over het wenteltrapje (Epitonium chathrus). Een delicaat klein
hoornschelpje met een 15 tal spiraalvormige wendingen en verticale dwarsribben.
Graag had ik een foto en informatie gedeeld over het slakje dat dit huisje droeg. Op
internet vond ik slechts een wazige krantenfoto van levend aangespoelde
wenteltrappen aan de Belgische kust in 2006. Ze worden zelden gespot omdat ze
normaal gesproken op volle zee verblijven.
Wel heb ik op internet wat informatie gevonden over de huidige bewoner. Want…..ik
zag toch echt de hoornschelpjes over het zand onder het wateroppervlak zich in een
snel tempo verplaatsen. Ik zag daardoor ook vele lange sleepsporen op dat zand. En
ik nam daarbij ook kleine zandkuiltjes waar. En toen ik heel voorzichtig door het water
liep, zag ik uit de opening van het wenteltrapje een diertje steken. Ik voelde me als
een waadvogel die heel voorzichtig zonder echt beweging te maken in het water op
zoek was naar buit. Bijna een meditatieve bezigheid. Maar mijn nieuwsgierigheid won
het. Ik pakte een hoorntje met diertje en al uit het water en legde het in een
meegebracht wit bord met wat zeewater. Zo kon ik het diertje goed bekijken. Bij het
optillen schoot het diertje razendsnel zijn hoorntje in, na het neerleggen op het bord
kwam hij er voorzichtig weer uit. Het leek wel een kreeftje! Maar hoe kan er nu een
kreeftje met een hoorntje op zijn rug inzitten als er eigenlijk een slakje in moet
zitten? Wat deed hij daar? En hoe kan het hoorntje op zijn rug vast zitten? En waar
was het slakje?

Wat blijkt na wat onderzoek? Het wenteltrapje heeft een bijzonder leven. Het
ingewikkelde geslachtsleven van het slakje is weer een verhaal apart. Maar een tipje
van de sluier: mannetjes en vrouwtjes wisselen om het seizoen van geslacht.
Eiersnoeren worden in laag water aan de kust afgezet en verzwaard en gecamoufleerd
met zand. De kleine slakjes bouwen hun huisje op met steeds meer wendingen. Met
hun slakkenrasptong eten ze vooral van anemonen. Na een aantal jaren komt hun
mooie huisje leeg. Of de slakken worden er gewoon uitgezet. En dan, ….dan wordt het
huisje gekraakt.
Gekraakt door zeebewoners met een kwetsbare huid en zonder een sterk rugpantser.
De krakers zijn de heremietkreeften of heremietkrabben. (Clibanaris erythropus )
Geen echte kreeften en ook geen echte krabben, maar iets er tussenin. Ze hebben de
pech dat ze geen pantser hebben. Dus zijn ze genoodzaakt extern een veilig
onderkomen te zoeken. En dat doen ze door zich schelpen gewoon toe te eigenen.
Goedschiks of kwaadschiks. Er komt geen makelaar aan te pas. En bij elke vervelling
is een verhuizing naar een grotere schelp nodig. Die verhuizing doen ze razendsnel
omdat ze dan kwetsbaar zijn voor op onbeschermde kreeftjes beluste jagers. De
heremietkreeftjes hebben een gekromd achterlijf met een soort haak. Hiermee
verankeren ze zich in de schelp. Zo kunnen ze hun 10 pootjes en hun kop buitenboord
steken maar ook weer vliegensvlug intrekken bij gevaar. Een kraker die niet anders
kan.
Laatste weetje: Bij verstoring scheiden deze slakken, maar ook andere mariene
slakken, uit een mantelklier slijm af dat bij blootstelling aan zonlicht en lucht tot
purperpaars of violet verkleurt. In de natuur een gevaarsignaal. Voor mensen al
eeuwenlang een bron voor het gebruik van een bijzondere kleurstof. De mantels van
Romeinse keizers en hooggeplaatste geestelijken werden er purper mee geverfd. Het
liet rijkdom, aanzien en macht zien. De Feniciërs waren goed in het kleuren van deze
stoffen. Slaven doken als parelvissers in zee om de slakken te vangen. 30.000 slakken
moesten er opgedoken worden om 4 gram zuivere kleurstof te winnen. Later kwamen
er andere productiemethoden en daarmee andere kleuren zoals scharlaken rood. Aluin
speelde daarin een belangrijke rol.
Met dit gegeven zouden we zelfs nog verder kunnen inzoomen. En wel op de
geschiedenis van Mazarrón met de Feniciërs en de winning van Aluin. Maar dat is
misschien voor een andere column.
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De
foto’s zijn van eigen hand.
Met zonnige natuurgroeten,
Anja Nijssen

INGEKOMEN STUKKEN n.v.t

PRIVACY BELEID
Uw privacy is voor de NCM “Nederlandstalige Club Mazarrón” van groot belang. Wij
houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij
ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. De privacyverklaring kunt u lezen op onze
website www.clubncm.es.

ONZE ADVERTEERDERS

Key Holding, wanneer u uw woning in Spanje verlaat, heeft u de mogelijkheid
om uw sleutels bij ons achter te laten, voor € 50,00 per maand brengen we een
maandelijks bezoek aan uw huis, sturen u foto's in de huidige staat en zorgen ervoor
dat uw huis niet onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor diefstallen en kraken worden
voorkomen.
• Indien u schilder- of bouwwerkzaamheden in uw woning wenst uit te voeren, zullen
wij offertes voor u opvragen.
• Via ons kunt u geld besparen op een opstalverzekering.
• Bespaar op uw elektriciteitsrekening.
• Wanneer u terugkeert, laat het ons weten en wij zullen een schoonmaakbedrijf
lokaliseren en sturen. (betaling voor schoonmaakdiensten vooraf verwacht)
• Als er vocht in uw huis verschijnt of er een lek wordt gedetecteerd, zullen we alle
nodige afspraken maken met de verzekeringsmaatschappij.
• Wij coördineren het vervoer van de luchthaven naar uw woning. (betaling van de
dienst die van tevoren wordt verwacht)

Rock Cafe is op de tom tom te vinden op: Calle Noruega-la reya 3 Puerto de Mazarrón
Telefoon: 644484325

